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2016.08.31. nulladik nap és tankönyvosztás az induló évfolyamnak 

08.31- tankönyvek átvétele 

09.01. (cs) tanévnyitó, osztályozó vizsgák (11.30) 

09.02. (p) osztályozó vizsgák  

09.05-09.14. szülői értekezletek (induló évfolyamon 05-09.) 

09.14. (sz) e-learning-használat (belső továbbképzés 15 órától) 

09.16. (p) szülő – tanár – találkozó 17 órától 

09.18-24. olasz (milánói) diákok fogadása (11.D) 

09.21-23. honismereti kirándulás Erdélybe (12.B) 

09.22-23. vagy 29-30.  végzős osztálykirándulások  

? 09.22. kerületi labdarúgó bajnokság 

09.23. (p) OKTV-jelentkezés határideje  

09.19-30. helyesírási felmérés 

09.28-10.05. német hét 

09.26. (h) Nyelvek Európai Napja  

09.30. (p) részvétel a Kutatók éjszakája programjain 

09.30. (?) utcazene fesztivál 

Október: rajzkiállítás, állatkerti órák indítása, véradás 

10.01. (esőnap 10.08.) tantestületi kirándulás 

10.02. (v) részvétel a kegyeleti váltófutáson 

10.06. (cs) megemlékezés az aradi vértanúkról  

10.05. (sz) munkaközösségi értekezletek 

10.10. (h) részvétel az SRT Nemzetközi egyetemi szakkiállításon 

 (angolosok) 

10.15. szombat (h) gólyanap: első 3 óra megtartva, majd az osztályok 



  versenye, utána gólyabál 

  kölcseys olimpikonok napja (az itt maradó osztályoknak 3. 

  óra után) 

10.17. (h) fotókiállítás az ökosarokban (Határtalanul program) 

10.26. (sz) pótdolgozatok (írásbeli beszámolók a 7. órában) 

10.21. (p) megemlékezés 1956.10.23-ról 

Őszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (p), a szünet utáni 

első tanítási nap november 7. (h). 

Novemberben OKTV I. forduló napjai, Nemes Tihamér verseny 

 Vitakultúra tréning (3 szombat) 

11.07.-11.11. szóbeli beszámolók hete, írásbeli pótnap 

11.06. (v) Tudás útja futóverseny tanároknak (6 km) 

11.07. (h) olasz műfordítói verseny kezdete 

11.10. (cs) megemlékezés a berlini fal lebontásáról 

11.16. (sz) munkaközösségi értekezletek 

11.16-19. diákok fogadása a Határtalanul program keretében 

11.18. (p) olasz műfordító verseny: döntő 

11.19. szombat szalagavató bál 

11.22-23-24.  nyílt napok (kedd - csütörtök) 

11.24. (cs) nyelvi akadályverseny nyolcadikosoknak 

 Babits-megemlékezés 

11.25. (p) Az American Drama Group produkciójának  

 (Dickens: Oliver Twist) megtekintése (angolosok) 

11.25. (p) versolvasó délután 

11.26. (szombat) adventi kirándulás Bécsbe  

11.30. szerda fogadóest (17-19 óráig) 

? jelentkezés a Kenguru matematika versenyre 

December: rajzkiállítás 



12.09. (p) jelentkezés központi felvételi írásbelire 

12.09. (p) Szakmák napja (4 ofő óra) 

12.12-16.  jótékonysági vásár 

12.16. (p) jelentkezési határidő osztályozó vizsgákra 

12.13. kedd du. Karácsonyi koncert (énekkar), nyugdíjas találkozó 

12.14. (sz) pótdolgozatok (írásbeli beszámolók a 7. órában) 

12.15. (cs)  Angol est: Christmas party 14.30-tól 

12.21. (sz) tanítás 11-ig, 12 után: „tanári karácsony” 

Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet 

utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 

Januárban Jelentkezés Irinyi versenyre 

01.06. (p.2.ó.) matematika felmérő végzősöknek 

01.09-01.13. beszámolók hete (írásbeli osztályozó vizsgák, beszámolók) 

01.20. (p) a magyar kultúra napjának a megünneplése 

01.20. (p) a tanítási év első félévének a vége   

01.21. szombat központi felvételi írásbeli vizsga 10 órától, dolgozatjavítás 

01.23-24. 1230-tól osztályozó konferenciák 

 történelem próba érettségi végzősöknek 

01.25. szerda  betekintés a felvételi dolgozatokba (8.30-16.30) 

? Mikola fizikaverseny 

01.26. (cs) pótló központi felvételi írásbeli vizsga (14 óra) 

01.27. péntek félévi értesítők kiosztása 

01.30. (h) biológia próba érettségi 

Februárban Irinyi verseny kémiából, matematika határok nélkül, 

 DELF-előkészítés, rajzkiállítás 

02.01. (sz) 1230-tól félévi értekezlet, „faktos” értekezlet az érintett ofőknek 

02.01. (sz) a Szülői Szervezet értekezlete (17 óra) 

? 14 órától: „Miénk a jégpálya” 



02.06-02.15. szülői értekezletek 

02.07-09. német próba nyelvvizsga 

02.03. (p) az írásbeli Értékelő lapjainak átadása 

02.10. (p) matematika nap 

02.11. (szombat) szakmai nap franciatanároknak 

02.15. (sz) nyolcadikosok jelentkezési határideje 

02.15.(sz) jelentkezés érettségi vizsgára 

02.24. (p) a kommunizmus üldözötteinek az emléknapja  

02.20-03.09. felvételi szóbelik időszaka (nálunk: 02.27-03.03.) 

02.27-03.03. sítábor 

02.27. (h) felvételi szóbeli (teljes nap); (1 tanítás nélküli munkanap) 

02.28. (k) felvételi szóbeli (teljes nap); (1 tanítás nélküli munkanap) 

Márciusban a frankofónia hónapja, versenyek, programok, diákcserék, 

 színjátszó szakkörünk előadásai,  atomreaktor-látogatás 

03.07-09. Költők tavasza (szépkiejtési verseny franciául) 

03.07. (k) kerületi népdaléneklési verseny 

03.08. (sz) munkaközösségi értekezletek 

03.10. (p) felvételi jegyzék 

03.14. (k) megemlékezés 1848. március 15-ről  

03.16. (cs) kenguru verseny (3-4. óra) 

03.16-17. (cs,p) felvételi jelentkezések módosítása 

03.16-19. részvétel a pécsi francia színházi fesztiválon 

03.17. (p) francia tollbamondás (Grande Dictée) 

03.22. (sz) programok a víz világnapja alkalmából 

03.31. (p) matematika próba érettségi 

03.29. (sz) fogadóest (17-19 óráig) 

03.31-04.01. részvétel a Festival d’Italiano versenyen 



Áprilisban rajzkiállítás, német próba érettségi, DIÖK-tábor, 

 kamaraszínház, VTK-2, diákcserék 

04.03-07.  angol hét 

04.06-07. német próba érettségi 

04.07. (p) versolvasó délután 

04. 11. (k) Flashmob – versmondás az osztálytermekben 

04.12. (sz) holokauszt emléknap 

04.12. (sz) pótdolgozatok (írásbeli beszámolók a 7. órában) 

04.19-22. Határtalanul: kirándulás Erdélybe (10.A) 

Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 04.12. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 04.19. (szerda). 

04.19. (sz) megkapjuk a felvett nyolcadikosok jegyzékét 

04.20. (cs) matematika próba érettségi (du) 

04.21.  (p)  angol nyelvi szintfelmérő (leendő diákok)  

 és próba érettségi (végzősök); Föld napja rendezvény 

04.21. (p) jelentkezési határidő osztályozó vizsgára 

04.22. (szombat) kirándulás Bécsbe 

04.23-28. diákcsere: milánói utazás 

04.24-28. a fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 

04.26. (sz) értesítések a felvételi eredményekről 

04.27-28. (cs,p) osztályozó vizsgák 

04.28. (p) osztálytalálkozók, öregdiákok 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 

05.04. (cs). 

Májusban Az „emberjogi kocka” felállítása, érettségi írásbeli vizsgák, részvétel 

az Éneklő ifjúság  kórusfesztiválon 

05.03. (sz) 1415 tantestületi értekezlet (témák: ballagás, sport és Diök-nap), 

 osztályozó konferenciák 

05.04. (cs) DIÖK-nap, SPORTnap (1 tanítás nélküli munkanap)  



05.05. (p) ballagás 14 órakor (tanítási nap) 

05.06-13. a 9.D olaszországi útja 

05.08-09. hétfő, kedd osztálykirándulások 

05.08. írásbelik (érettségi) kezdete (3 tanítás nélküli munkanap) 

05.16-18. szülői értekezletek az ősszel induló osztályoknak 

05.17. (sz) munkaközösségi értekezletek 

05.18-24. szaknyelvi írásbeli vizsgák 

05.24. (sz) a 0. évfolyam francia írásbelije 

05.24. (sz) 10. évfolyam központi mérése 

05.25-26. nyelvi mérések angolból, olaszból 

06.01-03. francia tábor 

06.01. (cs) regisztrációs nap új diákjainknak 

06.02. (p) Trianon-nap 

06.05. (h) Pünkösd hétfő 

 ? 06.06. (k) betekintés érettségi dolgozatokba 

06.07. (sz) írásbeli osztályozó és beszámoltató vizsgák 

06.08. és 06.15. emelt szintű érettségi szóbelik 

06.07-09. francia nyelvi és szaknyelvi szóbelik 

06.12-14. öko-tábor 

06.15. (cs) utolsó tanítási nap, iskolagyűlés, konferenciák 

06.16. (p) konferenciák, bizonyítványírás   

06.19-23. középszintű szóbeli érettségi vizsgák: A, D, G osztályok 

06.26-29. középszintű szóbeli érettségi vizsgák: B, F osztályok 

06.23.(p) beiratkozás 

06.30. (p) tanévzáró tantestületi értekezlet 

 

 


